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עֶ ֶרב מ ל הַ גִ לְ עַ ד
לאה גולדברג

הָ ִאילָנוֹת ָ ל ָ  ְ בֵ ִדי,
וֹפֵ  הַ ְ ִרי אֶ ת הַ ַ ִדי,
ז ֹו הַ ָעָ ה הַ מַ ְרגִ יעָ ה,
ָ ה נ ְִר ָד ִמי הַ יְ ל ִָדי.
אֶ ל הַ ִ ְקעָ ה ִמ" הַ גִ לְ עַ ד
טָ לֶה ָ ֹחֹר וְ ַר י ַָרד,
ִ בְ ָ'ה וֹעָ ה וֹכָ ה ַ ִדיר (
זֶ ה ְ נָה הַ ָקט אֲ ֶר )בַ ד.
יָ ב טָ לֶה אֶ ל חֵ יק הַ אֵ ,
יִ ְַ ב ַ ִדיר וְ י ֵָר ֵד
וְ הַ ִ בְ ָ'ה ִַ +ק אוֹת ֹו
וְ ִהיא ְִ +ק ָרא אוֹת ֹו ְ ֵ.
נ ְִסתָ ר הַ לַיִ ל ֵ י" הַ ַ ִדי
וְ הַ נָבִ יא הַ גִ לְ עָ ִדי
יו ֵֹרד ד מָ  אֶ ל הַ ִ ְקעָ ה
לַחֲ זוֹת ִ ְנַת הַ יְ ל ִָדי.
יָ ב טָ לֶה...

המ ְז ִיר ת
משולח ַ
רוני צור ואילה אופנהיימר

לחברי שלו
ימי ראשוני בתפקיד ,הרבה התחלות ראשונות ,פגישות היכרות ע אנשי
מוכרי אבל בכובע מקצועי .אסיפה ראשונה ,ישיבת מזכירות ראשונה ,מאמר
ראשו" ליומ" ...אנחנו מתחילות לחמ מנועי ,להבי" את גודל התפקיד
והמשימות שלפנינו בטווח הקרוב ובטווח הארו ./ימי העבודה שלנו במזכירות
עדיי" נתוני לשינויי ובינתיי חברי המבקשי להיפגש אתנו בנושאי
אישיי מוזמני לתא באמצעות הדוא"ל.
באסיפה האחרונה אושרו תכניות המשק והקהילה לשנת  .2014תכנית ההשקעות
בקהילה עומדת השנה בסימ" התחלת הבנייה של השכונה המערבית והשיפוצי
בבתי הקומתיי .ההשקעה הגדולה בבנייה מחייבת אותנו לצמצ השקעות
בתחומי אחרי.
בנוס לתכניות המשק והקהילה אישרה האסיפה להביא לקלפי את ההחלטה על
קבלה לחברות של שישה מועמדי :נורית וחיי מור(יוס ,לי ואליא" סטורמ"
ועמית ואודי מערבי.
ההחלטה על הקלפי ,המשמחת בפני עצמה ,מביאה אותנו לנושא הנוס והוא
קיו הקלפי הממוחשב .היתרו" בהצבעה הממוחשבת ברור לכולנו ואחוזי
ההצבעות הנאי בקלפי בהחלט מצדיקי את המעבר .ע זאת ,בקלפי האחרונה
התגלו תופעות לא ראויות שמטילות צל על יתרונות המחשב .אנחנו רוצות לחזור
ולהזכיר שההצבעה היא אישית ,שניב פורת ונדב רז מוועדת הקלפי עומדי
לרשות החברי הנתקלי בבעיות טכניות וכדאי וא רצוי לפנות אליה ובתנאי
שהפנייה נעשית על ידי החבר באופ" אישי ,וכמוב" שנית" להצביע במזכירות.
במשרדה של גליה פומיני /מוועדת הקלפי יוצב מחשב לצור /ההצבעה ונית" ג
להצביע אצלה באמצעות פתק בתיבת הקלפי .השימוש בטכנולוגיה יכול להיות
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יתרו" גדול ובתנאי שנקפיד כולנו ,ג בסביבה טכנולוגית מתקדמת ,על שמירה על
כללי הדמוקרטיה הקיבוצית.
אחד האתגרי הגדולי המונחי לפתחה של התנועה הקיבוצית בזמ" הקרוב
הוא המאבק על הקרקעות .הנושא מורכב ולא פשוט ומי שבא ביו רביעי בערב
למועדו" קיבל סקירה היסטורית מבארי הולצמ" ,יו"ר עמותת "אדמתי" .אנחנו
בעי" חרוד נוטי לחשוב" ,מה זה נוגע אלינו?" אבל זה נוגע ,ואפילו מאוד.
האדמות שלנו ,שטחי המגורי ,השטחי החקלאיי והתעשייתיי ה" אדמות
מדינה ובשני האחרונות מנסה מקרקעי ישראל )ממ"י( להתערב באופ" אגרסיבי
בנעשה בשטחי הקיבוצי תו /התעלמות ממאה שני של עשייה ציונית(קיבוצית
ומזכויותינו על הקרקעות .התנועה הקיבוצית ועמותת "אדמתי" שעי" חרוד חברה
בה ובארי הולצמ" עומד בראשה ,מנהלות בשני האחרונות קרב לא פשוט על
הזכויות של כולנו וזאת באקלי פוליטי לא ידידותי לתנועה הקיבוצית .כל
הניסיונות שנעשו עד כה להגיע להסכמות לא צלחו ואנחנו עומדי בפני יציאה
למאבק ציבורי שתוצאותיו ישפיעו על כולנו.

שבת שלו

לִ כְ או ָֹרה
זרובבל גלעד
לִ כְ או ָֹרהֹ ,ה ָ  ט הַ ָ9בָ ר
ָ)ד הַ ָָ :קר
לֵאמֹר ל ָ
אֶ ת הַ ִ=<ָה הָ ;חַ ת.
ָ  ט וְ ִטבְ עִ י ה א ָלג ֶֶת,
ַ ָ:ד לֶאֱ חֹז ,לְ הָ ִצי> ְ עֵ ינַיִ  (
וְ זֶ ה הֶ עָ נָ" הָ אוֹפֵ  אֶ ת הַ <ֵב יִ מוֹג ...
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משולח הבריאות
חנה דג
מרפאה
שינויי בצוות המרפאה ( נפרדי מענת רייכמ".
ענת עבדה אצלנו שמונה שני ,שלושה ימי בשבוע ,ובבית החולי איכילוב.
ענת ביקשה לסיי את עבודתה אצלנו כדי להעלות את מישרתה באיכילוב.
תודה לענת על עבודתה המסורה והמקצועית והצלחה בהמש /דרכה.
זוכרי שנפרדנו מג'ודי רונ" ...אז ג'ודי חוזרת אלינו במקו ענת .תעבוד במרפאה
חמישה ימי בשבוע.
בחודש ספטמבר  2013התחילה דר' דגנית וול את עבודתה כרופאת משפחה שלנו.
נכו" לעכשיו החברי מתקשי לעתי להבי" מדוע קביעת תור לקבלה אצלה
אורכת זמ" רב .התשובה פשוטה :לוקח זמ" להכיר את המטופלי וללמוד את
התיק הרפואי של כל אחד .ומכא" בקשתי לחברי :אנא התאזרו בסבלנות .פנייה
דחופה תיענה מיד א /אחרת תיקח יותר זמ" ,עד שבועיי .אנחנו ערי לתחושות
החברי ,נשתדל שבקרוב נרגיש שינוי לטובה.
בתשובה לחברי המפני אליי ביקורת על המרפאה ועל שעות הקבלה ,ועל כ/
שלא מקבלי תשובות עבור בדיקות כפי שהיה מקובל:
על קבלת תשובות עבור בדיקות תכתוב דלית בנפרד .ע זאת אני מזכירה לחברי
כי בימינו האינטרנטיי ,יכול כל חבר לקבל את תשובות המעבדה באתר של
"הכללית" ,כל שעליו לעשות הוא לקבל את הקוד האישי )שנית" לקבל אצל מיכל(.
קריאת התשובות באינטרנט היא ברורה ונגישה לכל אחד ג בלי ידע רפואי וזו
דר /נוחה שמציגה את התשובות מיד כולל הסברי לגבי בדיקות מסוימות )כמו
ערכי כולסטרול ,טריגליצריד ועוד( .קריאה זו אינה מחליפה את המרפאה א/
נותנת תשובה ראשונה למי שרוצה.
בתשובה לביקורת המבטאת לעתי אישביעות רצו מתפקוד האחיות ,אני פונה
ג אליכ החברי:
אנא כבדו את שעת ארוחת הבוקר של האחיות .זו הפסקה לגיטימית המקובלת
בכל מקו עבודה ויש לאפשר לאחיות לשבת בשקט את הזמ" הזה ללא הפרעה.
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אנא הגיעו לקבל תרופות כרוניות בזמ" ולא חמש דקות לפני סגירת המרפאה.
קבלת תרופות כרוניות לוקחת זמ" רישו ואישור מול החבר וזאת לא נית" לעשות
בחמש דקות האחרונות .הדבר נכו" במיוחד בימי שישי שבה עובדות האחיות עד
שעה  ,12:00כיוו" שג ה" צריכות להספיק למרכולית ,כלבו וכו'.
כפי שפורס ביומ" הקוד יש שינוי בקבלת קהל וימי קבלת הרופאה במרפאה:

קבלת קהל:
יו ראשו" מהשעה  8:00עד 11:00
ימי שני שלישי רביעי חמישי מהשעה  8:00עד 12:30
ימי שני וחמישי מהשעה  15:00עד 18:00
יו שישי  8:00עד 12:00
טיפת חלב ונשי הרות כל יו ראשו" מהשעה  11:00בתיאו ע
אפרת אחות טיפת חלב שלנו.
בדיקות ד :ימי ראשו" עד חמישי בי" השעות  7:00עד  8:00בתיאו
מראש לקביעת תור.
שעות קבלת הרופאה בתיאו ע המרפאה:
יו שני מהשעה  15:00עד 17:30
יו שלישי מהשעה  9:00עד 12:00
יו חמישי מהשעה  9:00עד 12:00
חצי שעה ראשונה של הרופאה מיועדת לקבלת ילדי.
ארוחת בוקר של הצוות בי השעות  9:30עד 10:00
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רפואה משלימה
ממחצית חודש פברואר  2014אנו משתתפי בעלויות של המטפלי המקומיי ושל
"רפואה משלימה" של "הכללית" בלבד.
חברי הפוני למטפלי מחו #למסגרות אלה יעשו זאת על חשבונ ובאחריות.
בנושא מטפלי מקומיי אני שמחה לצר $את לימור מאור דיאטנית קלינית.
ביקשתי מלימור שתציג את עצמה:
מי אני? מה אני עושה?
דיאטנית קלינית בוגרת תל חי .את הכשרתי המקצועית עברתי באיכילוב .הגעתי
לעולם התזונה לאחר תהליך ירידה במשקל אשר עברתי לפני יותר מ 10-שנים.
עבודתי מאוד מגוונת מבחינת אוכלוסיות וזה מה שהופך אותה למעניינת יותר.
אני עובדת בבית החולים פורייה ,מבצעת ביקורי בית אצל חולים אונקולוגים קלים,
מדריכה ילדים ונוער ולאחרונה גם נוספה קליניקה כאן בקיבוץ .ניתן לקבל ייעוצים
במגוון תחומים כגון ירידה במשקל ,סוכרת ,יתר לחץ דם ,היריון ,הנקה ,פוריות,
צמחונות וטבעונות.
אני מאמינה שתזונה נכונה היא לא רק תפריט אלא גם חינוך תזונתי ועבודה עצמית
לא מעטה .בעזרת הליווי הנכון ניתן יהיה להשיג את השינוי הרצוי וגם לשמור עליו.
לשאלות ופרטים נוספים הנכם מוזמנים לפגישת היכרות ללא כל התחייבות.
לימור מאור ,דיאטנית.

ביטוח מג לקיבוצי
ביוני  2013הצטרפנו לביטוח "מג" לקיבוצי" של "דקלה" ביטוח זה הוא השלמה של
ביטוח "קטסטרופות" שהיה לנו מאז שנת .2000
מספר לא מבוטל של חברי נהנו ממה שהביטוח מכסה.
ליתר דיוק במחצית השנה שבה אנחנו מבוטחי ההחזר עלה על תשלו הפרמיה.
מזכירה לחברי כיצד מגישי תביעה:
 .1התייעצות אצל רופא מקצועי פרטי ,דר /ה"מושל" של "הכללית" המאפשר
 3ביקורי בשנה .יש אפשרות לעוד שני ביקורי אצל רופא מקצועי שאות
מכסה ביטוח "מג" לקיבוצי".
 .2משלמי לרופא עבור הביקור ומבקשי מהרופא דו"ח ביקור.
 .3מביאי אליי את הקבלה  +דו"ח הביקור וזה נשלח לחברת הביטוח כתביעה.
חברת הביטוח עוסקת באלפי תביעות ולכ" לוקח זמ" עד אישור התביעה.
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כשנקבע ע הרופא על ניתוח בבית חולי פרטי יש שתי אפשרויות:
א .להזמי" דר /מרפאת הרופא הפרטי תור בבית החולי )הפרטי( לשל
עבור הניתוח ולהביא אליי את הקבלה המקורית  +דו"ח ניתוח.
ב .א יש מספיק זמ" עד למועד הניתוח ,יש לפנות אליי ע כל הפרטי
כמו עלות הניתוח ,מקו הניתוח וכו' ,וכ /נית" לסדר את התשלו
ע חברת הביטוח בעוד מועד והחבר אינו צרי /לשל בעצמו.

חברת הביטוח "דקלה" שלחה לכל מבוטח חוברת שבה מפורט מה מכילה
הפוליסה .קראו בעיו" כדי לדעת מה מכוסה ומה לא מכוסה על ידי הפוליסה.
בשאלות ותהיות לגבי הפוליסה אנא פנו אליי .חשוב שנדע ליהנות ולנצל ביעילות
את הביטוח שעשינו.

ולסיו העיקר הבריאות

מהמרפאה
צוות המרפאה

בהמש /לרשימה של חנה דג".
מזה חצי שנה נכנסה לעבודה ד"ר דגנית וול ,ונוהלי העבודה שלנו השתנו בהתא
לדר /עבודתה ותפיסת עולמה.
מתחילת ינואר  2014כל נושא ההפניה לבדיקות מעבדה ,הפניה לרופאי ,ייעוצי
והתייחסות לתשובות מעבדה ורופאי מומחי ,נעשה ע"י ד"ר דגנית.
במידה וקיי זימו" לביקור או טיפול המצרי /בדיקות כלשה" ,יש ליידע אותנו
ואנחנו נבקש מהרופאה שתכי" בזמ" הפניות בהתא .אחרי התייחסות של
הרופאה ,אנחנו מעבירי את המש /הטיפול במידת הצור /לידיעת החבר/ה.
כמו שכבר נכתב על ידי חנה ,אפשר לקבל סיסמה וקוד במרפאה ולהיכנס בבית
למחשב לבדוק תשובות ,יש ג הסבר כללי.
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יש ג אפשרות לבקש מהצוות "צֶ בֶ ר תשובות" בלי פירוט והנחיות במידה וצרי/
להעביר לקראת טיפול מסוי.
אנו רוצות להזכיר שחשוב לתא תור לבדיקת הד מספר ימי לפני הבדיקה
ולקבל הוראות הכנה לקראת הבדיקות.
חלוקת תרופות כרוניות מתבצעת כל חודש בשבוע שבי"  17(25לחודש.
מומל> להגיע בימי שאי" קבלת רופאה.
המרפאה פתוחה בימי שני וחמישי ג אחר הצהריי ).(18:00 ( 15:00
חלוקת התרופות מתבצעת באמצעות המחשב ודורשת לפחות  15דקות ,לכ" רצוי
להגיע בנחת ולא רגע לפני סגירה או הפסקה.
אנו מבקשות לבוא ע רשימת התרופות החסרות.
ישנ אנשי שבבית הצטברו תרופות שלא בשימוש ,הזמ" עובר ,התוק פג
והעלות עולה .א יש תרופות לא בשימוש נשמח לקבל ולתרו לנזקקי.
תזכורת נוספת:
בשעות הצהריי ,הערב וסופי שבוע קיי שירות שר"פ :מתקשרי  733ומבקשי
ייעו> או הפניה למיו".
קיי שרות של מוקד טראומה במרפאת "עומר" בימי השבוע עד שעה ( 18:00
חוס /הפניה למיו" בית חולי.
קיימת מרפאת בריאות הילד בעפולה ובבית(שא" ,אפשר להגיע לש לבדיקה
וייעו> בימי שאי" רופאה אצלנו ( אי" צור /בהפניה.

מקוי לשיתו פעולה פורה
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המשפחות העומדות לקלפי לחברות
מספרות על עצמ
למי שעדי לא מכיר אותנו  -משפחת מור יוס
חיי ( ביולוג .חובב דבורי ,אנשי וטבע )בעיקר חרקי( לא בהכרח בסדר הזה...
מנהל מחלקה במפעל לגידול ְדבוֹרי בומבוס בחברת " "BioBeeבשדה אליהו.
סייר והרפתק" אבל קוד כל איש של אנשי ,שנהנה לטייל ברחבי העול ולחלוק
את אהבתו וסקרנותו ע מטיילי )מוזמני להצטר אליי לטיולי הקיבו>!!!!(
נורית ( ממשפחת שני )למי שהמור(יוס בלבל אותו(" ,אשת המקו" ,שורשיי
נטועי עמוק עמוק בעי" חרוד .אוהבת את העמק ,הנופי ,האנשי שלו ,ובעיקר
את הבית בכל מעגליו.
לפני שש שני הצטרפתי למשפחת ריקור ,שהפכה לי כבר לסוג של בית.
כיו מנהלת "בקרת תצורה" במפעל )מה זה???????? מוזמני לפנות להסברי(.
ואלה המבוגרי האחראי במשפחה:
נוע ( בת  ,6.5תלמידת כיתה א' ,אוהבת ללמוד ,לצייר ,לשחק ובעיקר ( לרכב
באורווה של עי" חרוד.
נדב ( כמעט ב"  ,4תלמיד בג" תאנה ,אוהב לחקור את הטבע ,מקט" ועד גדול )נשמע
מוכר ממעלה העמוד(.
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היכרות ע אודי ועמית מערבי
אנחנו ,אודי ועמית מערבי ,נתבקשנו לספר מעט על עצמנו.
אודי ( אני ב" קיבו> חוקוק ,גר בעי" חרוד בשתי(עשרה השני האחרונות.
הגעתי לקיבו> לפני  12שנה ,לאחר ששמעתי שמחפשי מדרי /בחינו /הבלתי
פורמאלי בקיבו> ,כ /למעשה החלה היכרותי ע מערכת החינו /העי" חרודית.
לאחר מספר שני כמדרי /בכיתות א'(ג' ,נקראתי לקחת על עצמי את הדרכת
חברת הילדי ,בעקבות נפילתו של יות לוט" ז"ל ,במלחמת לבנו" השנייה.
מהר מאוד הבנתי ,כי העבודה בחברת הילדי טומנת בתוכה תחומי שוני של
עשייה ושתו פעולה ע מגוו" מעגלי הקשורי בחינו ,/כמו למשל הובלת
"השילוב האזורי" ( גו המורכב ממדריכי חברות הילדי במועצה ועובד
בהתנדבות .גו זה אחראי על מספר פעילויות ומפעלי אזוריי מבורכי ,שלא
היו יוצאי לפועל ללא גו זה.
במקביל לעבודתי ,סיימתי את לימודי התואר הראשו" במדעי המדינה והמזרח
התיכו" במכללת עמק יזרעאל.
עמית ( אני בת עי" חרוד ,התחנכתי כא" במערכת החינו /של עי" חרוד איחוד.
לאחר שירותי הצבאי התחלתי לעבוד במערכת החינו /בקיבו> בגיל הר /ובחינו/
הבלתי פורמאלי ,וכיו עובדת בפעוטו" גוזלי .במש /מספר שני למדתי את
"שיטת אלבאו" ( שיטת טיפול המשלבת גו ונפש .הלימודי גרמו לי להתפתח
ולאמ> נקודות מבט נוספות ומעניינות על החיי בכלל ועל החינו /בפרט.
הכרנו במהל /עבודתנו המשותפת בחינו /הבלתי פורמאלי ,מפגש שלאחר מספר
שני הוביל לנישואי והקמת משפחה .יש לנו כיו שני בני מקסימי :מת" ב"
שנתיי וחצי ועד" ב" השנה ,שה ניני לדודו ומאירה פלד ונכדי למאיר וטליה
דורו".
אנחנו שמחי להיות חלק מעי" חרוד וחשי בקיבו> בית שבו אנו רואי עצמנו
לומדי ומתפתחי.
אנו מעונייני להשתקע בקהילת עי" חרוד ובה להוביל בתחומי העבודה שלנו ובה
לחנ /את ילדינו.
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לי ואליא סטורמ
לי בת  ,30אליא" ב"  ,31סול בת  7חודשי .כיו גרי בשכונה של המשפחות
הצעירות ליד האירוח הכפרי.
אליא ( נולדתי בארגנטינה ועליתי לישראל בגיל  .19עשיתי אולפ" בקיבו> בית
השיטה ואחרי שנה התגייסתי לצה"ל ,לגדוד  13של גולני .חייתי בתור חייל בודד
בקיבו> גשר והייתה לי ש משפחה מאמצת .בזמ" הצבא הכרתי את לי ולאחר
שהשתחררתי עברתי לגור איתה בעי" חרוד ומאז אני חי פה.
כיו אני עובד ,כבר שש שני ,במפעל "חוגלה קימברלי" שבעפולה עילית ,אחראי
על מחס" חומרי הגל .לפני כ" עבדתי שנה בתור מחסנאי במפעל "פלסאו""
שבמעג" מיכאל.
תחביבי :אוהב לשחק טניס ,לדוג.
למה עי חרוד?
הכרתי את לי בת הקיבו> ,ומכיוו" שאי" לי כמעט משפחה באר> ,המשפחה של לי
היא המשפחה שלי פה .חו> מזה אני אוהב מאוד את החיי בקיבו> ,את השקט,
זה דומה למקו שאני גדלתי.
חלומות ושאיפות לעתיד
הייתי רוצה שהמשפחה שלי תבוא לאר> .שאמשי /לעבוד במקו שאני עובד
ולהתקד לתפקיד בכיר יותר.
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בא לג בחור חדש...
נגה אמיר

אני שמחה לשת אתכ במשימת בר(מצווה מקסימה ,שמתקיימת בעי" חרוד
מזה מספר שני והיא ( טיפוח פינה במשק .הרעיו" העומד בבסיס המשימה הוא,
שהנערי יתרמו מזמנ ומיכולת למע" המקו בו ה חיי.
השנה ,וג בשנה שעברה ,התנדבתי מטע הורי כיתת בר(המצווה ,להוביל
משימה זו .הרעיו" הוא לזהות מה נחו> ( כדי לשפר את החו> .מיותר לציי",
שבמרחב המטופח שלנו ,משימת הזיהוי מעט קשה...
המקלט ,העומד בטבורו של הג" האקולוגי ,נבחר כנושא המשימה .הוחלט ,שציור
קיר של דינוזאור טוב'לב יקי את כל חזיתות המקלט .למשימת הציור נבחר,
כמוב" ,יות גרדי ,אשר בור /בידי זהב ובמחשבה יצירתית.
תהלי /הצביעה נעשה בהדרגה .ראלי פרנק הבלתי נלאית ומשה לצדה גרדו את
הצבע היש" ע מכונה .האורחי החביבי שבאו לבקרנו מטייווא" שפשפו את
אדי )בנו של טאלע( הצַ ָ ע ,הפ /ליוע>
שאריות הצבע והאבק ע ניירות זכוכיתִ ַ .
בכיר לענייני צביעת מקלטי.
ועתה )לפני כשבועיי ,למעשה( ,הגיע תור של הנערי לצבוע פעמיי את כל
המקלט בלב" .השבוע ה צבעו בצבעי עליזי את הדינוזאור .מי שלא ראה את
הנערי בעבודת ,לא ראה חדוות צביעה מימיו...
תודה גדולה לראלי שהייתה שותפה מלאה בכל התהלי ,/תודה ליות על הכישרו"
המופלא להפו /את חיינו ליפי יותר.
לאודי ולאסנת המדריכי הנפלאי ,לח" גלד" וחמד מדינה החינניות והחמודות,
מדריכות שנת בר(המצווה ולנגה שני ,תודה על הליווי והעזרה.
יְ'מח את באי הג" ,ונמשי /ליהנות מיופיו של הג".
מקווה שהדינוזאור טוב'הלב ַ

שבת שלו
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מ הנעשה בגינה קהילתית  -ג אקולוגי
ראלי פרנק ואורי רודמ
כפי שפורס בחודשי האחרוני קמה ופורחת הגינה הקהילתית לצד הג"
האקולוגי.
בימי אלו אנו מסיימי את גידולי החור ומתארגני לשתילות הקי> ,ממשיכי
לעצב את הג" על תוספותיו החדשות )קראוו" משרדי לחינו ,/שדרת עצי הרימו"
ועוד (...
חשוב לציי" כי בגינה הקהילתית כל משפחה קיבלה ערוגה כשהערוגות מיועדות
לשימוש המשפחה והעשייה והפעילות מסביב לגינה היא קהילתית.
לכ" אנו מבקשי מהחברי ( בבקשה לא לקטו מהערוגות ( הירק שיי /למי
שמטפל בערוגות.
מי שרוצה להשתת בערוגה משלו בבקשה לפנות לראלי פרנק או לאורי רודמ"
ואנו ניענה בשמחה.
כמו כ" בג" האקולוגי ישנ" חלקות המעובדות על ידי הגני והכיתות ,ג כא" אנו
מבקשי לא לקטו ,מי שרוצה ליהנות מפרות הג" מוזמ" לפנות לראלי או לאורי
ואנו נשמח להראות לכ את החלקות בג" המיועדות לכלל הציבור.

בתודה על שיתו הפעולה

áåè ìæî
àìøåá äèéøì
ïéðä úãìåäì
ïåòîùìå äãéàì ãëð
äéèðéñìå éðãì ïá
úåéááì úåëøá
úåçôùîä ìëì
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בני אופנהיימר
איננו

1940 - 2014
אבא שלנו
אבא שלנו נולד בעי" חרוד .ב" שלישי לורדה ודוקטור אברה אופנהיימר שעלו
לאר> מגרמניה .שמו בנימי" נית" לו על ש צעיר האחי בבני יעקב ,כמו בסיפור
המקראי.
מגיל צעיר נכנס לעבוד בדיר ,ענ שהיה לחלק בלתי נפרד מחייו עד יומו האחרו".
העבודה בצא" הטביעה חותמה על תפיסת עולמו ,על אורח חייו ועל יחסו לאנשי
ולחברה.
לאחר נישואיו ירד ע אימא לקיבו> יוטבתה לש נשלחה לעבוד כאחות מטע
התנועה ,אבל אחרי חודש חזר לעי" חרוד כי" ,התחילה עונת ההמלטות בדיר",
ואימא השלימה את תקופת שירותה בלעדיו.
אבא היה ילד טבע והטבע היה חלק ממנו .הטיולי היו נשמת אפו .יחד ע ב"
כיתתו ,רמי דור ,שות נאמ" לטיולי ולהרפתקאות ,העדיפו את השהייה בשדות
ובגלבוע על חבישת ספסל הלימודי :איסו חיות וציפורי ל"אחוזה" ,שליית
ברווזי מבריכות הדגי ושיטוט בגלבוע כאילו היה חצר המשק.
המסעות נמשכו בצבא ,בסיירת הצנחני ,במילואי ובשני אחר כ ./אבא ניח"
בחושי טבעיי של סייר ,הכיר כל הר ו (וואדי .ידע למצוא את השביל הנכו"
ולהולי /אחריו בביטחו" חיילי וג את החבר'ה הצעירי במשק.
בשנה האחרונה לאחר שני ניתוחי להחלפת פרקי הברכיי ,בתקופות השיקו
המייגעות התעודדנו יחד שבקרוב נחזור לטייל .כל המשפחה המורחבת חיכתה
וציפתה לחזור ולחדש את הטיולי היפי המשותפי שאבא ארג" והוביל במש/
שני.
אבל האהבה הגדולה של אבא הייתה המשפחה .אמיר ,אילה ,דנה ,גלי וליבי זכו
לאבא תומ /ואוהב ,מעודד ומחבק ,שהיה תמיד בשביל .וא החסיר משהו
בהורות של ילדיו השלי וחיזק כסבא לנכדיו .אהבה רבה וקשר ח שררו בינו
ובי" הנכדי ,הגדולי והקטני.
אבא וסבא אהוב שלנו ,תמיד תישאר איתנו.
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דברי פרידה
דני זאבי ( חבר
קשה לגעת ולומר בכמה מילי מיהו בני.
נפגשנו ערב פרו> מלחמת ששת הימי לפני  47שני במילואי .אתה בני סמ"פ
ותיק ואני מ"מ צעיר שזה עתה הגיע.
היית בעל חזות שאיננה צברית טיפוסית ,בלונדיני ,מוצק ,כחול עיניי.
לגעת ב /בני ולהתקרב הייתה משימה קשה ביותר .איש של פלדה .דורש מכל
הסובבי אותו שלמות ביצוע ,יושרה מוחלטת ,דבקות במשימה ללא פשרות,
דיבור מועט ומשמעת.
כזה היית בני במשימותי /בצבא וכאשר למדתי להכיר /כזה היית ג בהתנהלות
בבית ,בקיבו>.
כמי שהכיר /לעומק וג זכה להתקרב אלי /התגלית כאד לבבי ומקסי ,שופע
הומור ,בייש" ,מסמיק בקלות ,צנוע בדרכיו ,איש משפחה למופת שבה זיוה
וחמשת ילדיכ ,אמיר ,אילה ,גלי ,דנה וליבי ונכדי /היו מרכז עולמו.
כקצי" בצנחני היית שדאי מעולה שאי" שני לו .יכולת הניווט המופלאה ,ההבנה
של השטח ,ידעת אי /להביא למקסימו את התועלת מיכולת זו .מזאת ג אני
למדתי ממ /רבות .וכאשר הגענו לרגע של שקט ופנאי לימדת אותי אי /ליהנות
מגבינה טובה ע יי" טוב .וכמוב" ג שוקולד מעולה.
ג לאחר שנפרדו דרכינו בצבא המשכנו בחבר ת רבת שני .טיפחנו חברות זו
לתו /מרחב הזמ" שעמד לפנינו ע נשותינו ,ילדינו וא נכדינו.
מעבר לביקורי המשפחתיי טיילנו ,אותה קבוצת חברי שכללה אות ,/חיליק,
יוסיפו" ,אותי ונשותינו כאשר אתה ,אוהב אר> ישראל מושבע וכמי שבקי
בנתיבותיה מתכנ"  ,מוביל ומדרי ./תמיד בתחושה שמה שאנו עושי הוא מעט
מדי וצרי /להספיק יותר ,עוד.
בשנה האחרונה היינו בקשר חזק וקרוב יותר .סייעת ,זיוה ואתה ,רבות בהכנת
כנס הפלוגה והתייעצתי את /בענייני הטיולי .וא סיכמנו שעות מספר לפני
הסתלקות /הפתאומית על פגישה בעוד שבועיי כאשר התנדבת לסייע לי ולחבריי
בטיול בעמק המעיינות .לבני ההליכה הייתה קשה עקב בעיות ברכיי ודיברנו על
הרגע בו יוכל לחזור ללכת ונוכל להמשי /ולטייל יחד.
היינו ככיסא בעל ארבע רגליי אמר לי חיליק והנה נשארנו ע כיסא בעל שלוש
רגליי בלבד .פחות יציב ,מתנדנד.
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ויוסיפו" אומר כי בשעה זו צריכי המלווי אות ,/בני ,לחשוב עלי /מחשבות
טובות ,להרעי עלי /רוב אהבה ולחזק את נשמת /כשהיא מגיעה לשערי השמי.
והנה כא" אנחנו מלוי אות /בני בדרכ /האחרונה ,אוהבי אות ,/וחושבי עלי/
כעל מוביל דר ,/בעל שאר רוח ,חבר נאמ" ,כעמוד לפני המחנה ,ונפרדי ממ/
לשלו.

דברי הספד לבני אופנהיימר
נבות נור
זיוה ,אמיר ,אילה ,דנה ,גלי ,ליבי .משפחת אופיר ובית עי" חרוד ,שלו.
ברצוני לשת אתכ במספר זיכרונות ורשמי שלי כנער "שגדל" אצל בני בדיר.
את בני הכרתי לראשונה כאשר בחרתי לעבוד בענ הדיר בגיל שלוש(עשרה.
פגשתי איש כמו שילדי מדמייני בסיפורי:
גבוה ,חזק ,אית" ,קשוח ,וג מרשי בעיניו הכחולות.
אצל בני עבדתי בדיר ארבע שני:
למדתי מבני שהשעה שלוש וחצי בלילה היא שעה נורמלית לקו לחליבה ולא
שעה שצרי /להמשי /ולישו".
למדתי מבני שמחלקי חציר תירס באמצע אוגוסט ,כשבחו>  40מעלות ,מגרד ל/
בכל הגו ואתה מזיע כאילו שפכו עלי /דלי מי" :זו רק מחשבה בראש וא לא
תחשוב על זה ְִ +ראה שלא יגרד ל".../
למדתי מבני שלא כדאי לשי ידיי בכיסי ג שקר מאד בחו>" :רק בטלני
שמי ידיי בכיסי" ,נהגת להגיד.
למדתי מבני שלאכול ארוחת בוקר ע ידיי מלאות בזבל רק יחזק אות ,/למרות
שתמיד אמרת בני ,ש"צרי /לשטו ידיי "...היית חייב ,הרי בכל זאת היית נשוי
לאחות...
אומרי:
מורה בינוני ( אומר
מורה טוב ( מסביר
מורה מעולה ( מדגי
מורה גדול ( מעורר השראה
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ואכ" עוררת בי כנער השראה גדולה
למדתי ממ /משפטי כמו:
קשה יש רק בלח.
המרק דליל.
בני ,רבי המקומות שאני מסתובב ושואלי" :אתה מכיר את בני מהדיר?"
כ" בני ,הדיר שבנית הנו מותג ארצי וא עולמי ולעניות דעתי א מפעל חיי.
בני ,תמיד תיזכר כאד חרו> בעל מוסר עבודה ,אוהב את העמק ,האר> ונופיה.
אוהב את הדיר והטלאי כאילו היו ילדי./
בהערכה גדולה.
יהי זכר /ברו./

ברצוננו להודות לצ‘אי שגיא ולרוני צור שדאגו לכל הנוגע לסדרי ההלוויה.
לחברי שעזרו בבית הקברות .לחברות ועדת אבלות וחברות נוספות שקיבלו את
הבאי למועדו" ,ולכל החברי שהשתתפו איתנו באבלנו.
בהערכה ובתודה
משפחת אופנהיימר
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סדרת "פניני מוסיקה" במשכ

מיתרי שבלב
שבת  22.2.14שעה 11:30
הנכ מוזמני הפע ליהנות מנגינתו של הכנר סרגיי אוסטרובסקי
מהבולטי בנגני הכינור באר ,%המנהל קריירה בינלאומית כסול וכמוביל
של "רביעיית אביב" הנודעת.
יחד ע הפסנתר הרוסי ייבגני ברכמ ה ינגנו את מיטב הקלאסיקה
לכינור :סונטות מאת מוצרט וברהמס" ,ניגו " מאת בלו' ,יצירות
וירטואוזיות מאת קרייזלר ,ס -סאנס ,רוול ואחרי.
"אוסטרובסקי הוא אחד הנציגי הבולטי ביותר של הכישרונות
המוסיקליי יוצאי הדופ בישראל") .הכנר אייזק שטר (
מחיר הכרטיס .+ 55 :הזמנת כרטיסי במשכ  ,טל6038 .
מש' הקונצרט כשעה ורבע
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ששי מאור

טיול מי לי סיי את הקטע השני הקשה והיפה בהשתתפות חבורת מיטיבי הלכת,
אני קורא מכא" לצעירי המשק להוריד את הגיל הממוצע הגבוה של משתתפי הטיול .
תודה לחיי מור(יוס על ההדרכה ולאורי שפר" על הארגו" וההפקה.
תודה לבארי הולצמ" על הרצאה מלמדת בנושא הח אשר נמצא בצומת החלטה
ובמאבק התנועה הקיבוצית על זכויותיה בקרקע.
טיול מיטיבי לכת מי לי ) (3בשבת  22(2(14פרטי בלוח המודעות.
טיול לדרו האדו ולאתרי קרבות באזור מיועד למבוגרי בשבת  21(2(14פרטי
בלוח המודעות.
טיול משפחות לדרו האדו יתקיי בשבת  ,1(3(14פרטי והרשמה בלוח
המודעות.
פורי יתקיי השנה ביו שישי  ,21(3(14ביו זה תתקיי ארוחת בוקר בלבד,
לקיחת אוכל הביתה משעה  10:00עד לשעה  ,12:00משעה זו חדר האוכל נער/
לקראת מסיבת הפורי אשר תחל בשעה .21:30
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